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گزارش

کارگاه مرّقع سازی
مرقع چيست؟

ُمَرقَّـع بـه مجموعـه ای متصل به هـم از قطعـات 
مختلـف هنری، شـامل انـواع آثار خوشنویسـی و 
نقاشـی گفتـه می شـود. در نسـخه پردازی، مرّقـع 
مجموعـه ای از آثـار یـا آلبومـی اسـت از قطعـات 
خوشنویسـان،  گوناگـون  آثـار  شـامل  مختلـف 
نقاشـان، تصویرگـران، و مذهّبـان كـه بـه شـكل 
و  پیوسـته  یكدیگـر  بـه  پاره پـاره  یـا  رقعه رقعـه 
یـا  كتـاب  به صـورت  و  می شـود  شـیرازه بندی 
بیـاض تجلیـد شـده درمی  آیـد. در این سـاختار، 

رقعه هـا به گونـه ای بـه هـم متصـل می گردند كه 
رقعـة نخسـت و قطعـه پایانـی به طبله  هـای جلد 
می چسـبند، طـوری كه در هنگام گشـودن، همة 
رقعه هـا در یـك راسـتا و در صـف منظـم دیـده 
می شـوند. هنگامی كـه ایـن رقعه هـا درنوردیـده 
شـوند هماننـد كتابـی بـه نظـر می رسـند كـه 
به صـورت آكاردئونـی قابـل بـاز و بسـته شـدن 

ست. ا
در مـواردی نـادر مرّقـع بـه كاغـذ یـا هـر چیـز 
دیگـری نیـز اطالق می شـود كـه با خط رقـاع بر 

فرزانه جعفری

استاد مجید فداییان، مدرس كارگاه
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آن نوشـته باشند.

مرّقع،  هنری ایرانی
هنـری  مرقع سـازی 
ایرانـی ا سـت كه نخسـت 
در  بعدهـا  و  ایـران  در 
آسـیای صغیر و شـبه قاره 
هنـد رواج یافـت. از نیمه 
هجـری،  نهـم  قـرن  دوم 
میـان  در  قطعه نویسـی 
متـداول  خوشنویسـان 
كـه  بدین صـورت  شـد. 
و  قـرآن  آیـات  آنـان 
گزیده هـای  و  احادیـث 
روی  بـر  را  اشـعار 
مسـتقل  قطعه هایـی 
در  می كردنـد.  تحریـر 
همیـن اوان نقاشـان هـم 
شـكل  بـه  را  آثارشـان 
مجـزا و خـارج از محـدودة كتـاب بـرروی رقعه ها 
و قطعه هـای كاغـذ ترسـیم می كردنـد؛ درنتیجه، 
مرقع سـازی و َوّصالِی ایـن اوراق پراكنده در ایران 
رواج یافـت. بدیـن ترتیـب وّصـاالن و صّحافان از 
گـردآوری آثـار مختلـف هنری و به هم پیوسـتن 
آن هـا، كتابـی نفیس فراهم می آوردنـد و آن را در 

می دادنـد. قـرار  دّفتیـن  میـان 
هنرمنـدان در سـاختن مرقع و آرایه هـای آن از 
هنرهـای گوناگونـی بهـره می گرفتنـد،  به گونه ای 
هنرهـای  از  نفیـس  نمونه هایـی  یك سـو  از 
جلدسـازی، وصالّـی، قّطاعی، حاشیه سـازی، متن 
و حاشـیه در ایـن سـاختارها یافـت می شـود و از 
سـوی دیگر آثاری همچون خوشنویسـی، نقاشی، 
جلوه گـری  آن هـا  در  تشعیرسـازی  و  تذهیـب، 

می كنـد.
در  اسـالمی  ایرانـی  گونه هـای  زیباتریـن 
تسـمه ها،  اسـت.  شـده  انجـام  »مرقع گلشـن« 
حاشیه سـازی ها و ... همه چیـز بهتریـن اسـت و 
با نظم و دقت بسـیار خاص كشـیده شـده اسـت. 
به قـدری ریـزه كاری در ایـن مرقـع هسـت كـه 
تابه حال كسـی نتوانسـته مشـابهش را خلق كند.

در بیشـتر كتابخانه هـای بـزرگان تهیـه مرقـع 
انجام می شـد. آنـان گذشـته از تولیـد كتاب های 
رنگیـن  مرقع هـای  آوردن  فراهـم  بـه  ارزنـده 
هـم می پرداختنـد و كتابخانه هـای آنـان اغلـب 

نگارخانـه و نگارسـتان نیـز بـوده اسـت.

اهميت مرقع سازی
تاریخـی  نظـر  از  اهل فـن  بـرای  مرقعـات 
بـا  زیـرا  دارنـد.  فـراوان  ارزش  فرهنگـی  و 
تجزیه وتحلیـل آن هـا می تـوان درباره خاسـتگاه، 
سـیر تحـول آثـار، مكتب ها و شـیوه ها، شـناخت 
هنرمنـدان و روحیـات آن هـا، و نیـز ویژگی هـای 
اجتماعـی و سیاسـی و اقلیمـی،  اطالعات مفیدی 

بـه دسـت آورد.

نکاتی در مرقع سازی
مرّقـع  مـورد  در  كـه  نكاتـی  از  یكـی 
سـن پترزبورگ وجـود دارد ایـن اسـت كـه آنچـه 
دورة  در  حاشیه سـازی  و  قطعه سـازی  به عنـوان 
معاصـر مرسـوم اسـت و بسـیاری از هنرمنـدان 
نـاآگاه  و  ناخواسـته  به  صـورت  هنرجویـان  و 
از  تأثیر پذیـری  می كننـد،  كار  شـیوه  ایـن  بـه 
حاشیه سـازی های عثمانی در روزگار فعلی اسـت. 
درگذشـته ایـران از مركزیتی فرهنگـی برخوردار 
بـوده اسـت، به طـوری كـه فرهنـگ خـود را بـه 
اقصـا نقـاط جهـان ازجمله  هنـد، عثمانـی، حوزه 
خلیج فـارس، چیـن، مصر و شـمال آفریقا اشـاعه 
داده اسـت. بـرای مثـال، اگـر شـما به خـاور دور 
یـا شـمال آفریقـا یـا تركیـه سـفر كنیـد ردپـای 
فرهنگـی ایـران را در آنجاها می بینیـد. در تركیه 
بسـیاری از اماكن مهم دیده می شـود كه سـر در 
آن هـا بـا كتیبه ای بـه خط نسـتعلیق زینت یافته 
اسـت و این نشـان دهنده آن اسـت كه نسـتعلیق 
در آن عصرهـا خـط مهمی بوده اسـت، عـالوه بر 
ایـن، فارسـی حـرف زدن و شـعر فارسـی گفتـن 
در دربـار این كشـورها نیـز ارزش خاصی داشـته 
اسـت. بزرگان این كشـورها به زبان فارسی بسیار 
اهمیـت می دادنـد. امـا ایـن وضعیـت به تدریـج 
تغییـر كـرده ازجملـه در نگارگری هـا، گل هـا و 
نقـش و نگارها شـمایلی درشـت پیـدا می كنند و 
از ظرافـت خـارج می شـوند و اكنـون این حركت 
به علت سـهولتش در حال همه گیر شـدن اسـت. 
حـل كاری هایـی كـه در دوره های صفویـه، زندیه 
و قاجاریـه در ایـران ساخته شـده نهایـت دقـت 
و ظرافـت را دارد كـه ریـز بـودن، هماهنگـی و 
هارمونـی از ویژگی هـای آن هاسـت. امـروزه بـه 
خاطر عجله در كار و سـودآوری بیشـتر و ارزان تر 
درآمـدن كار ایـن تغییـرات در حـال شـیوع پیدا 
كـردن اسـت؛ به همیـن دلیل رجعت به گذشـتة 
خودمـان بـرای مـا بسـیار ضـروری اسـت و مهم 
اسـت الگو هایمـان را طـوری انتخـاب كنیـم كـه 
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ویژگی هـای گذشـته را داشـته باشـند. در همین 
راسـتا مرقع سـن پترزبـورگ الگـوی كاملی برای 
نمونه هایـی  اگـر  باشـد.  می توانـد  قطعه سـازان 
از ایـن كارهـا را مشـاهده كنیـم متوجـه ظرافت 
هركدام از شـكل ها خواهیم شـد؛ چه مـا هركدام 
به تنهایـی تابلـوی نقاشـی منحصربه فردی اسـت، 
زیـرا بـه جزئیـات هـر طـرح بسـیار توجـه شـده 
اسـت. از نكاتـی كه بایـد در حاشـیه های قطعات 
بـه آن هـا دقت شـود نـوع جدول كشـی ها، تعداد 
آن هـا، نـوع تسـمه ها و رنگ آمیزی هاسـت. توجه 
بـه قطعـات قدمـا و تجزیه وتحلیـل جزء به جـزء 
آن هـا گامـی بـه سـمت پیشـرفت و بازگشـت به 

شـكوه فرهنـگ و هنـر ایرانی اسـالمی اسـت.
و امـا از دیگـر مـوارد دخیـل در مرقع سـازی، 
اساسـی  بسـیار  كـه  جدول كشی هاسـت  نقـش 
اسـت؛ زیـرا هـم از فضـای كار می كاهـد و هـم 
جلـوة ویـژه ای به اثـر می دهـد. در حاشـیه كارها 
مورداسـتفاده  مختلفـی  رنگ هـای  و  تكنیـك 
آن رنگ آمیـزی  قـرار می گیـرد كـه سـاده ترین 
اسـت. مرحلـة بعـدی زرافشـان و ابر و باد اسـت. 
بـاد  و  ابـر  صنعـت  از  ایرانـی  قطعه سـازی  در 
در حاشـیه ها، آن هـم بـه میـزان كـم، اسـتفاده 
می كردنـد، ولـی درسـت برعكـس آن در عثمانی 
از ایـن صنعـت بسـیار اسـتفاده می شـد. صنعـت 
اولیـن  و  مهم تریـن  جـز  كاری  حـل  و  عكـس 
قدم هـای كار اسـت كـه در كتاب هـا و مرقع هـا 
خیلـی مرسـوم بوده اسـت. مثـاًل كتابی بـا حدود 
حاشـیه پردازی  تكنیـك  ایـن  بـا  صفحـه   600
می شـد. در دورة تیمـوری به خصـوص این شـیوه 
بسـیار مرسـوم بـود. نمونه هایـی از ایـن كارها در 
موزه هـای پاریـس موجود اسـت. در ایـن صنعت 
بـا ابزاری مانند شـابلون، روی قطعـات طرح هایی 
را پیـاده می كردنـد و سـپس قلم گیـری را انجـام 
می دادنـد. كلیشـه هایی كـه بـرای عمـل عكـس 
اسـتفاده می شـوند از جنـس فـوالد، برنـج و یـا 
كلیشـه ها  قاشـقی  تـراش  حالـت  بـود.  چـوب 
می شـد  كار  برجسته سـازی  موجـب  درگذشـته 
ولـی امـروزه بـا دسـتگاه لیـزر و cmc می تـوان 

ایـن كلیشـه ها را سـاخت.
ایـن را بایـد بدانیـم كـه محـور اصلی تمـام این 
هنرهـا از جملـه تذهیـب و نگارگـری و عكـس و 
حاشیه سـازی و ... هنر خوشنویسـی اسـت و بقیه 
هنرهـا در جهتـی اسـت كـه تأثیر پیـام و زیبایی  
خـط را دو چندان كند. یك نوع ازخودگذشـتگی 
در هنرمنـدان نگارگـر باید وجود داشـته باشـد تا 

شـود.  دیـده  خـط 
دالیـل  بـه  خـط، 
جملـه  از  زیـادی، 
اینكـه قـرآن یـا پیـام 
نوشـته  آن  بـا  وحـی 
همـواره  و  می شـده 
بـه  خـود  بـا  پیامـی 
مقـدس  دارد  همـراه 
محوریـت  و  بـوده 
اصلـی داشـته اسـت.
یـن  مهم تر
هنـری  خصوصیـت 
گذشـته  در  ایرانیـان 
ایـن بـود كه توانسـته 
رنگ هـای  بودنـد 
به خوبـی  را  مختلـف 
كنـار هـم قـرار دهند 
تركیبـی  آن هـا  از  و 
دلنشـین ایجاد كنند. 
ایـن اتفـاق در فـرش، 

كاشـی، تذهیـب و ... دیـده می شـود. متأسـفانه 
امـروزه این خصلت خوب در حال از دسـت رفتن 
اسـت و بدسـلیقگی در انتخـاب رنگ هـا جـای 
آن را گرفتـه اسـت. به طـور مثـال در رنگ هـای 
فسـفری  رنگ هـای  قاجـار  دورة  در  حاشـیه ای 
هـم دیـده می شـوند امـا ایـن رنگ هـا به قـدری 
قشـنگ كنـار هـم چیـده شـده اند كـه از جیـغ 
زدن رنـگ می كاهـد. از رنگ هـای جلـوه بخـش 
بـه كار، رنـگ الجـورد اسـت. منشـأ خالص ترین 
و بهتریـن نـوع رنـگ  الجـورد در دنیـا منطقه ای 
اسـت به نـام بدخشـان، در شـمال افغانسـتان. تا 
دوره تیمـوری ایـن ارزش دینی رنـگ معادل طال 
و شـاید گران قیمت تـر از آن بـوده، امـا در دورة 
صفویـه رنـگ الجـورد مقـداری رنگ پریده تر و به 
سـبز نزدیك شـد. زیرا آن را از معدنی در كاشـان 
دوبـاره  قاجـار  دوره  در  می كردنـد.  اسـتخراج 
الجـورد تیـره در مكتـب شـیراز دیـده می شـود. 
الجـورد به دلیل عمل آوری دشـواری كـه دارد از 

برخـوردار اسـت. باالیـی  قیمـت 
از  شـود  دقـت  بایـد  كاغـذ  رنگ آمیـزی  در 
رنگ هایـی كـه بعـد از مدتـی كم رنـگ می  شـوند 
مانـدگار  رنگ هـای  از  بلكـه  نشـود،  اسـتفاده 
رنگ هایـی  از  نبایـد  همچنیـن  اسـتفاده  شـود. 
اسـتفاده شـود كـه میزان اسـید موجـود در كاغذ 
را بـاال می برنـد. مثـاًل چـای و قهـوه میزان اسـید 

متأسفانه امروزه 
این خصلت خوب 
)تركیب دلنشین 

رنگ ها( در حال از 
دست رفتن است 

و بدسلیقگی در 
انتخاب رنگ ها 

جای آن را گرفته 
است.
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موجـود در كاغـذ را خیلـی بـاال می برنـد و آن را 
شـكننده و خشـك می كنند. امـا پرمنگنات یكی 
از ماده هـای مناسـب بـرای رنگ آمیـزی اسـت، 
چـرا كـه خاصیـت گندزدایـی نیـز دارد. حنـا و 
تنباكـو نیـز از گذشـته بـرای رنگ آمیـزی به كار 

می رفتنـد.
آن  بـه  آثـار  مشـاهده  بـا  كـه  دیگـری  مـورد 
پی خواهیـم برد آن اسـت كه به دلیـل نگاه ایرانی 
اسـالمی، كه همیشـه عروج در آن دیده می شود، 
انتهـای خطـوط همـه به سـمت باال هسـتند. در 
همیشـه  جهـت  همیـن  بـه  هـم  قطعه سـازی 
پیشـانی كار را بـا توجـه بـه انـدازة خـود قطعـه 
بیشـتر از كناره هـا و پاییـن خـط می گرفتنـد. در 
حقیقـت ایـن نوع نـگاه صفحه آرایی اسـت كه در 

اكثـر كتاب هـا دیـده می شـود.
ازنظـر  باشـد  شـكل  مربعـی  كـه  قطعـه ای 
شـكلی به اصطـالح یكنواخـت اسـت و از نگـرش 
ایرانـی اسـالمی دارای نقـص محسـوب می شـود، 
مربـع  از  بـر دوری  مبتنـی  زیبایی شناسـی  لـذا 
ترجیـح دارد. بـه همیـن خاطـر پیشـانی كار را 
بیشـتر می گیرنـد. بعـد از گذاشـتن پیشـانی در 
آن قسـمت تذهیـب و هنرهـای دیگـر قابلیـت 
بیـن حاشـیه ها و  رابطـه،  اضافـه شـدن دارنـد. 
متـن در قطعـه بایـد عـددی شـود كـه مبتنی بر 

اسـت. زیبایی شناسـی 
نكتـه دیگـری كه می توانـد قابل توجه باشـد آن 
اسـت كـه انـدازة كاغذهایـی كـه اكنون سـاخته 

می شـود همان 10 × 70 و بر مبنای كاغذسـازی 
ایرانـی اسـالمی اسـت. یعنـی ایرانی هـا از 700 
ابعـاد و اندازه هـا رسـیده  سـال پیـش بـه ایـن 

بوده انـد.

تکنيک های كار عملی
چسباندن

بـه كاغذهایی كه اسـتقامت كافی بـرای محكم 
كاری  از چسـب  قبـل  می تـوان  ندارنـد،  شـدن 
چسـب های  ازجملـه  زد.  قدیمـی  صابون هـای 
مناسـب برای قطعه سـازی به نشاسـته، سیریش، 
چسـب  ماتیكـی و چسـب دو طرفه اسـت. امروزه 
در دسـت نبـودن مـواد خالـص بـرای كار ازجمله 

مشـكالت اساسـی بـرای قطعه سـازی اسـت.
بـرای مثـال سریشـم حیوانی خرگـوش و ماهی 
بـر خـالف سریشـم گاو مرغوب انـد. همچنین در 
دانـش مرمـت كاری باید از موادی اسـتفاده شـود 
كـه برگشـت پذیر هسـتند. بـرای مثالـی نوعـی 
چسـب اسـپری برای قطعه سـازی كارهای بزرگ 
وارد بـازار شـده كـه بازیافت پذیـر اسـت. چسـب 
دیگـری كـه امـروزه در مرمـت هـم به كاربـرده 
از  نیـز  اسـت. چسـب صحافـی   cmc می شـود 
چسـب های مناسـب بـرای مرقع اسـت و نیـاز به 

رقیـق شـدن دارد.
چسـب سـریش تنهـا مشـكلی كـه دارد آفت زا 
و  باكتـری  رشـد  محـل  كـه  اسـت  آن  بـودن 
میكروب هـای دیگـر اسـت. به چسـب هایی نظیر 
آن بایـد گندزدا اضافه شـود تـا موجب آفت زدایی 

. د شو
چسـب  ماتیكـی همـان نشاسـته خالص اسـت 
كـه اگـر مـارک مرغوبـش مـورد اسـتفاده قـرار 

گیـرد بـرای كار مناسـب اسـت.
كتیـرا نیـز از بهترین چسـب ها اسـت. امـا باید 
بـه شـكل درسـتی سـاخته شـود. هنـگام اضافـه 
كـردن آن بـه آب بایـد دقـت شـود آرام آرام ایـن 
كار انجـام شـود. برعكس نشاسـته كه اگر سـریع 
هـم در آب سـرد ریختـه شـود حل خواهد شـد.
نشاسـته بعد از حل شدن در آب سرد باید روی 
درجـه حـرارت بسـیار پایین قرار گیرد تـا از رنگ 
شـیری به عقیقـی خاكسـتری تغییر رنـگ دهد. 
سـپس حـرارت را در حالتی كه نشاسـته رقیق تر 
اسـت متوقـف می كنیـم تا امـكان اسـتفاده از آن 

به عنوان چسـب وجود داشـته باشـد.
و  قطعه سـازی  كار  بـرای  بافـت دار  كاغذهـای 
مرقـع مناسـب ترین اند، چراكـه بـه دلیـل وجـود 

به دلیل نگاه ایرانی 
اسالمی، که همیشه 
عروج در آن دیده 
می شود، انتهای 
خطوط همه به 
سمت باال هستند
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كاغـذ  در  به خوبـی  چسـب  آن هـا  در  بافـت 
نفـوذ می كنـد و بعـد از آن كاغذ هـا بـا هـم مـچ 
می شـوند. برعكـس، كاغذ گالسـه نامناسـب ترین 
مـورد بـرای كار اسـت، زیـرا نه چسـب را به خود 
جـذب می كنـد و نـه با كاغـذ دیگر بـه خوبی مچ 

می شـود.
از دیگـر معایب گالسـه آن اسـت كـه رنگ  پذیر 
نیسـت. در انتخـاب مقـوا نیـز توجـه شـود كـه 
مقوا هـای پشـت نخـودی، برعكس پشت توسـی، 
بـرای كارهـای قطعه سـازی بسـیار مناسـب اند.

بـاال  را  كاغـذ  اسـیدیتة  كـه  چسـب هایی  از 
نبایـد  می خورنـد  را  آن  به مـرور  و  می برنـد 
اسـتفاده شـود. برای چسـباندن كاغذهـای بزرگ 
بـا چسـب ماتیكـی سـرعت و دقـت زیـادی نیـاز 
اسـت، امـا كاغـذ كوچـك را به راحتـی بـا ایـن 
بایـد  كـرد. چسـب  متصـل  می تـوان  چسـب ها 
به صـورت كامـاًل یكنواخـت در همة قسـمت های 
در  غلظـت چسـب  نبایـد  شـود.  پخـش  كاغـذ 
نقـاط مختلـف متفـاوت باشـد زیـرا موجـب عدم 
صافـی قطعـه می شـود. چسـب همیشـه بایـد به 
كاغذ هـای بـا گرمـاژ پایین تـر زده شـود. در غیـر 
این صـورت كاغذ در نهایت چروكیده خواهد شـد. 
وقتـی بـه كاغذی كه سـبك تر اسـت چسـب زده 
شـود از حركت هـای اضافـة آن در جای نادرسـت 
كاسـته خواهـد شـد و به صورت كامـاًل فیكس در 

جـای صحیحـش قـرار خواهـد گرفـت.
بعـد از آنكـه چسـب كاری انجام شـد، باید مقوا 
را زیـر پـرس قـرار دهیـم؛ امـا نكتـه مهمـی در 
اینجـا وجـود دارد و آن ایـن اسـت كـه در حیـن 
عمـل پـرس بایـد هرچنـد وقـت یك بار بـه كاغذ 
زمـان دهیـم تـا رطوبـت همـراه بـا آن از زیـرش 
خـارج شـود. اگـر پـرس  مـا خیلـی باشـد راهـی 
بـرای خـروج هـوا از آن میـان پیـدا نخواهد شـد. 
بنابرایـن هرازگاهـی بایـد پـرس را از روی قطعـه 

برداریم.
و  چسـباندن  از  بعـد  قطعـه  در  درصورتی كـه 
پـرس حبـاب بـه وجـود آمد از یـك تیغة بسـیار 
نـازک بـرای خالی كردن هـوای زیر كاغـذ در آن 
قسـمت اسـتفاده می كنند. سـپس بعد از چسـب 
اسـتفاده  مخصـوص  سـمبادة  از  دوبـاره  كاری 
می كننـد تا كار یكدسـت شـود. این قسـمت ها را 
معمـوالً زیـر تذهیـب قـرار می دهند تا مشـخص 

. نشود
بایـد همیشـه دقـت الزم بـه كار گرفتـه شـود 
تـا هـوا زیـر كار نیایـد، چـون در بیشـتر مـوارد 

برگشـت پذیر نیسـت. چسـب دو طرفـه بـه ایـن 
منظـور مناسـب اسـت و كار را راحت تـر می كند.
بعـد از مرحلـه چسـباندن و پرس ممكن اسـت 
مشـكلی بـرای قطعـه پیش آمـده باشـد، ازجمله 
تـاب دار شـدن قطعه، كـه در این صـورت راه حل 
اول آن اسـت كـه بـه گـرم مقوایـی كـه بـر روی 
قطعـه زده شـده بـه زیـر آن نیـز چسـبانده شـود 
تـا نیرو هـا از دو جهـت یكدیگر را خنثـی كنند و 
تاب برداشـتن كاغذ حل شـود. راه دوم آن اسـت 
كـه كاغـذ را كمـی نـم دار كنیـم و از پشـت روی 
آن وزنـه قـرار دهیـم تا صاف شـود. ایـن راه برای 

زمانـی اسـت كـه تاب كاغـذ اندک باشـد.

سایر نکات
چروک هایـی كـه روی مرقـع و یـا قطعـه دیده 
می شـود بـه خاطر اختـالف چگالی كاغـذ متن با 
كاغذ حاشـیه اسـت. پس بهتر اسـت گرم این دو 

كاغـذ تا حـد امكان بـه هم نزدیك باشـد.
و  سـلیقه  فاكتـور  دو  نیازمنـد  قطعه سـازی 

اسـت. تكنیـك 
در كارهای قطعه سـازی خیلی كارسـاز است كه 
از ابزارهایـی كـه امروزه در دسـت داریم اسـتفاده 
كنیـم؛ چـرا كـه هم موجـب سـهولت انجـام كار 
می شـود و هـم در خیلـی از موارد بـه كار كیفیت 
بیشـتری می بخشـد.دلیل پـاک شـدن ُمهر هـای 
خانوادگـی از روی برخـی از مرقعـات قدیمـی آن 
اسـت كـه در آن زمان هـا هزینه هـای گزافی برای 
خانواده هـای  گاهـی  بنابرایـن  مرقع هـا می شـد. 
اشـرافی، به خصـوص در اواخر قاجـار، وقتی دچار 
بی پولـی می شـدند نسـخه ها را می فروختنـد. بـه 
همیـن دلیـل مهرهـای خانوادگی شـان را پـاک 

می كردنـد.
بـا مشـاهده مرقعـات قدیمـی می تـوان نتیجـه 
گرفـت كه هم ممكن اسـت تسـمه وجود داشـته 

باشـد و هم نداشـته باشـد.

استاد مجید فداییان - مدرس 
كارگاه مرّقع سازي 
موزه ملك
)با تشكر از آقاي دكتر شاكري 
مدیر آموزش(
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